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Jednání vede:  Jan Asszonyi 

Přítomni:  Asszonyi Jan, Klamka Eduard, Kořínek Jiří, Kratochvíl Petr, Křipač Jiří, Pacek Jaroslav, Raus 
Petr, Uhlíková Mária, Veselý Samuel, Veselý Tomáš 

Omluveni: Hluchý Milan, Rous Luboš 

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů 

1.1. Kontrola zápisu a úkolů:  

a) Zápis staršovstva 24. 10. 2012 

b) Zápis celosborového staršovstva z 16. 11. 2012 

2. Sborová agenda 

2.1. Výkaz práce pastorační asistentky 

Rada CB požaduje po pastoračních asistentech, aby předkládali výkaz své práce do rukou 
předsedy Rady CB, kaz. Daniele Fajfra. Po dotazu kaz. J. Asszonyi a důvod této praxe nám bylo 
tajemníkem P. Grulichem nabídnuto, že výkaz práce pastorační asistentky bude uložen na sboru a 
v případě nutnosti (při kontrole státních úřadu) bude předložen Radě CB, potažmo kontrolorům 
ze strany státu.  

Usnesení: Staršovstvo sboru rozhodlo, že sborová pastorační asistentka bude překládat výkaz 
své práce dle konzultace br. kazatele Asszonyi s tajemníkem RCB. O výsledku bude staršovstvo 
informováno. 

2.2. Bohumilická modlitebna 

Staršovstvo sboru projednalo výsledek členského shromáždění konaného v Bohumilicích 18. 11. 
2012, které se týkalo směřování Bohumilických ke stavbě nové modlitebny. 

Usnesení: Staršovstvo písemnou formou seznámí stanici v Bohumilicích se stanoviskem možné 
roční finanční podpory ze strany brněnského sboru po uzavření hospodářského roku s výhledem 
do budoucnosti. Současně budou připomenuty podmínky zahájení výstavby, které formuloval br. 
K. Fojtík po své návštěvě Bohumilic v roce 2010. 

2.3. Informace o dětském centru Teen Challenge – Brno 

Br. Petr Raus informoval o možnosti podpořit práci dětského centru Teen Challenge. V příloze č. 1 
je více informací o projektu. 

3. Pastorace & Členské záležitosti 

Staršovstvo si připomenulo nemocné členy sboru. Sestra M. Uhlíková informovala o své 
pastorační práci. 

4. Hospodářské záležitosti 

4.1. Změna účetní sboru 

Změna na funkci účetní sboru se posouvá  z 31.12.2012 k datu 31.1.2013. 
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Hospodář navrhnul posunout termín změny na postu účetní sboru o jeden měsíc. Důvodem 
posunutí je nesoulad mezi kalendářním a hospodářským rokem.  

Usnesení:  staršovstvo bere na vědomí posunutí předání výkonu funkce účetní sboru. 

 

4.2. Přerozdělení fondu pomoci (viz bod 2.3) 

Usnesení: Staršovstvo rozhodlo přispět na práci dětského centra Teen Challenge v Brně 
jednorázovou částkou ve výši 6 400,-Kč. Na práci TWR částkou ve výši 10 000,-Kč. 

5. Různé 

5.1. Úprava místnosti za šatnou 

Br. Kratochvíl vyslovil návrh možnosti úpravy místnosti za šatnou pro využití pro nedělní besídku a 
další aktivity sboru. Bratr Kratochvíl předloží několik variant těchto úprav k projednání. 

6. Závěrečná ujednání 

Příští setkání staršovstva: 12. 12. 2012 v 20.10 hodin 

Příští biblické slovo závěrem: Klamka Eduard 

7. Závěrečné biblické slovo a modlitby 

 Jan Asszonyi 

Program připravil Jan Asszonyi a Eduard Klamka 
Zapsal 
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Příloha č. 1 – Informace o dětském centru Teen Challenge – Brno 

Drazí bratři a sestry, milí přátelé, 

  

dovolujeme si vás oslovit tímto modlitebním dopisem za  Dětské centrum Teen Challenge v Brně. Děkujeme za 

čas i pozornost, které věnujete tomuto emailu.  Třebaže mnozí z vás se s naší službou již osobně setkali, rádi 

bychom vám brněnské středisko Teen Challenge blíže představili.  

  

Jak dlouho a komu? 
  

Služba Dětského centra TC v Brně začala v roce 2003 především formou streetworku. Již od svého počátku vedl 

Pán Bůh tuto práci jako službu dětem na okraji  - romským dětem, jejichž životy se odehrávají ve zcela jiné 

realitě než je ta, ve které žije většina naší společnosti. Exekuce, vystěhování, rodiče ve výkonu trestu, 

experimenty s návykovými látkami jako únik z bolesti, odmítnutí většinovou společností, strach a především 

budoucnost bez naděje. Přinášet těmto dětem radostnou zvěst evangelia společně s praktickou službou 

zaměřenou na naplnění viditelných i skrytých potřeb se stalo trvalým cílem naší služby. 

  

Služba dnes 
  

Služba Dětského centra se z Boží milosti během svého trvání stále rozvíjí. Jsme vděčni za otevřené dveře na 

místa, kam bychom se bez Božího vedení nikdy neodvážili vejít. Jedná se především o službu dětem z 

brněnských komerčních ubytoven na ulicích Markéty Kuncové, Dukelská a Vlhká. V současnosti se dlouhodobě 

věnujeme asi třiceti předškolním dětem, které vyrůstají na těchto místech. Chodby, po kterých se nesmí běhat, 

plíseň v bytech, sociální zařízení na chodbě, křik dospělých a kletby, to jsou pro tyto děti každodenní součásti 

jejich života. Dvakrát týdně tyto děti vyzvedáváme přímo v jejich rodinách a přivádíme je do Dětského centra na 

ulici Cejl, kde je čeká dvouhodinová "školka" (mytí rukou, rozcvička, modlitba, svačinka, předškolní příprava, 

Boží slovo, hry na koberci, tělocvična, výroba obrázku, který si odnáší domů). V těchto dnech nacvičujeme s 

dětmi básničku na vánoční vystoupení. Z Boží milosti připravujeme ve spolupráci s bratry a sestrami z 

Mezinárodního vězeňského společenství dopisy a dárky od rodičů, kteří jsou ve výkonu trestu. V nejbližších 

dnech odešleme těmto rodičům osobní dopisy společně s přiloženým Novým zákonem. 

  

Další část naší služby je věnována školním dětem, které přicházejí na odpolední programy od úterý do čtvrtka. 

Za letošní rok jsme touto službou oslovili minimálně sto dětí. Děti přicházejí s převrácenými hodnotami, 

nedůvěrou a bolestí. Často jsou odmítnuty ve svých vlastních rodinách, jsou vděčny za pozornost, projevenou 

důvěru i namazaný chleba. Přicházejí také děti, které jsou plné agrese a zloby. Naší touhou je vidět Kristovýma 

očima každé z těchto dětí. Během každého odpoledne slyší děti vždy evangelium a přinášíme jim také další 

principy z Božího slova. Součástí je školní příprava, výtvarné dílny, společné hry i sport v tělocvičně. Tři 

odpolední hodiny při běžném počtu dvaceti dětí jsou opravdu nabité! :-) 

  

V pondělí se věnujeme dospívajícím děvčatům, které v naší službě vyrostly. Čas nad Božím slovem, sdílení a 

modlitby znamenají pro každou z nich důležitý čas v jejich životě. V letošním roce jsme absolvovali s dětmi 

pětidenní letní prázdninový pobyt, několik dětí se zúčastnilo stanového tábora našeho domovského sboru 

Apoštolské církve v Brně. Podnikli jsme mnoho výletů, pro většinu z dětí to byly jejich jediné zážitky z 

prázdnin. Díky ochotným dárcům jsme mohli rodinám dětí požehnat také praktickou pomocí na letní a zimní 

burze oblečení. Během říjnové burzy jsme prožívali zvláštní Boží pokoj - vděčnost rodičů, klid uprostřed setkání 

rodin z různých často znesvářených komunit, možnost rozdávat letáčky BTM a sdílet se s rodiči s evangeliem a 

žehnat jim - to byl opravdu vzácný čas! 

  

Vize naší služby 
  

Vize naší služba zůstává v zaměření na věčnost. Přinášet naději v Kristu dětem a jejich rodinám z vyloučených 

komunit našeho města. Být citliví na Boží vedení v naší službě. Podílet se na vytvoření místa pro lidi z okraje 
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společnosti v našich sborech. Povzbuzovat křesťany ke službě lidem mezi ploty. Modlit se a vyhlížet probuzení 

mezi Romy. 

  

Děkujeme 
  

Děkujeme především Pánu Bohu za Jeho milost a naději, kterou má pro každého člověka bez rozdílu věku, 

sociálního postavení a národnosti. Za Jeho přízeň, požehnání a otevřené dveře k lidem na okraji společnosti. 

Dále děkujeme všem věrným dobrovolníkům, kteří spolu s námi tuto službu vytvářejí. Děkujeme všem dárcům - 

jednotlivcům, církvím, podnikatelským subjektům, nadacím i státním institucím. Bez vaší pomoci by se tato 

služba těžko obešla. Děkujeme domovskému sboru Apoštolské církve za jeho dlouholetou podporu naší služby. 

Děkujeme bratrům z vedení Teen Challenge za jejich péči i vedení. Děkujeme naší milé sestře Bohunce Horské 

za supervizní setkání. Děkujeme našim rodinám. Děkujeme vám všem, kteří se za službu Dětského centra 

modlíte. 

  

Aktuální potřeby 
  

V současné době potřebujeme získat finance na vyrovnaný rozpočet do konce letošního roku. Jedná se o 

prostředky na jedno měsíční nájemné a dále prostředky na mzdy. Díky obětavým dárcům se tato částka během 

minulého měsíce snížila ze 105 na 70 tisíc. Pokud se rozhodnete službu dětem finančně podpořit, můžete zaslat 

dar přímo na náš účet 110 110 3337/5500 nebo se osobně domluvit na jiné formě. Všechny dary jsou použity 

výhradně pro službu. Dary lze odečíst z daňového základu - rádi vám vystavíme potvrzení.  

  

Pokud máte zájem o prezentaci naší služby ve vašem společenství nebo jen o více informací, kontaktujte nás. 

  

Během příštího roku bychom vás rádi pravidelně informovali o službě Dětského centra a sdíleli s vámi 

modlitební i další potřeby. Pokud si nepřejete dostávat tyto informace, dejte nám, prosím vědět! 

  

Za tým služebníků Dětského centra 

  

v Kristu 

  

Jitka Opálková 

Teen Challenge Int. ČR 

Dětské centrum 

Cejl 18 

602 00 Brno 

www.dc-brno.cz dcbrno@gmail.com 

tel. 739 600 052 

 

http://www.dc-brno.cz/
mailto:dcbrno@gmail.com

	1. Kontrola zápisu a plnění úkolů
	1.1. Kontrola zápisu a úkolů:

	2. Sborová agenda
	2.1. Výkaz práce pastorační asistentky
	2.2. Bohumilická modlitebna
	2.3. Informace o dětském centru Teen Challenge – Brno

	3. Pastorace & Členské záležitosti
	4. Hospodářské záležitosti
	4.1. Změna účetní sboru
	4.2. Přerozdělení fondu pomoci (viz bod 2.3)

	5. Různé
	5.1. Úprava místnosti za šatnou

	6. Závěrečná ujednání
	7. Závěrečné biblické slovo a modlitby
	Program připravil Jan Asszonyi a Eduard Klamka Zapsal
	Příloha č. 1 – Informace o dětském centru Teen Challenge – Brno


